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MET DE ORWAK FLEX 5030 kunt u 
afvalmateriaal direct in een afvalzak 
compacteren, ondanks het feit dat de 
perskracht drie ton is. Dit is mogelijk 
omdat de afvalzak om een open 
stalen vat wordt aangebracht. Een 
veelzijdige en gebruiksvriendelijke 
compacteeroplossing.

Hygiënisch
persen

FLEX

+
+

Waarom Orwak Flex?
     Veelzijdige compactie voor verschillende  
     toepassingsgebieden 
     Hygiënische en veilige compactie en verwijdering  
     van gemixt of gevaarlijk afval     
     Speciale oplossingen voor bijzondere behoeften+

Orwak voordelen
PRODUCTIEVERE TIJDSBESTEDING
Hoe minder tijd uw medewerkers hoeven te 
besteden aan de verwerking van afval, des te 
meer tijd hebben zij voor hun kernactiviteiten.

VOLUMEVERLAGING 
Meer compactie betekent minder 
afvalvolume dat moet worden vervoerd voor 
hergebruik of verwijdering. 

Dit resulteert in lagere transportkosten en 
een verminderde
CO2-uitstoot.

MEER RUIMTE
Onze balenpers minimaliseert de ruimte 
die het afval in beslag neemt. Zo blijven 
gangpaden en doorgangen altijd vrij en 
opgeruimd. 



Een krachtige afvalpers die overal  
is te plaatsen 

In 1971 bedacht Orwak al het unieke idee om 
een afvalpers te ontwerpen waar de afvalzak 
om een open stalen vat wordt geschoven. Dit 
maakt het mogelijk om gemengd afval op een 
hygiënische wijze te compacteren, zonder 
het risico dat de afvalzak scheurt.

VEELZIJDIG
Het ontwerp van de afvalpers is veelzijdig 
en de plastic afvalzak kan gebruikt worden 
voor de meeste typen afval, ondanks de 
perskracht van drie ton.

GROTE VOLUMEREDUCTIE
De 5030 is een compacte machine met een 
klein vloeroppervlak, maar biedt toch een 
volumereductie tot 10:1.

ORWAK 
FLEX 5030

GESCHIKT VOOR:

PAPIER
+ Papieren zakken

PLASTIC FOLIE
+ Krimpfolie
+ Plastic zakken

METALEN BLIKKEN
+ Voedselblikken
+ Verfblikken

HALFDROOG AFVAL
+ Zakken restafval

GEBRUIKSVRIENDELIJK
Het is eenvoudig om afvalmateriaal in de pers 
te werpen door de open bovenzijde. De 5030 is 
bovendien veilig en gemakkelijk te verplaatsen 
en de ingebouwde heffunctie maakt van het wis-
selen van de afvalzakken een simpel klusje.

HYGIËNISCHE AFVALVERWERKING
Een stevige en goed afgesloten afvalzak voorkomt 
lekkage en geurtjes. De pers is ontworpen voor 
eenvoudige reiniging.

AFMETINGEN & SPECIFICATIES

A B C D E 

B 1940 mm B 760 mm B 1045 mm B 2660 mm B 1100 mm
C 1640 mm C 760 mm C 1045 mm C 2360 mm C 1100 mm 

       AFMETINGEN ORWAK FLEX 5030 B+C

 STAND-BY MODUS  MAXIMAAL VERBRUIK

---   660 W/H 

        ENERGIEVERBRUIK

LAADOPENING

ø 500 mm

CYCLUSTIJD

 
36 sec.

PERSDRUK

3 ton, 30 kN

KAMERAFMETING

(intern)
Breedte: ø 500 mm
Hoogte:  800 mm

GELUID

62 db (A) 

BESCHERMINGSKLASSE

IP 55

BENODIGDE ENERGIE

Enkele fase 230 V, 
50 Hz, 10 A

        TECHNISCHE SPECIFICATIES

Wij behouden ons het recht voor om zonder een voorafgaande aankondiging de specificaties te wijzigen. Het gewicht van de baal, afvalzak of afvalbak is afhankelijk van het materiaaltype.

GEWICHT (MACHINE)  
TOTAAL: 262 KG

 *Legingspositie

OPTIONELE ACCESSOIRES

Deze eenvoudig te gebruiken 
Orwak baal-/zaklifter
neemt zwaar
tilwerk weg.

Optionele stalen 
containers voor het veilig 
afvoeren van bijvoor-
beeld blikjes en glas.
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Geplaast op wielen, duurzame 
afwerking & compact formaat en 
klein vloeroppervlak

ø 500 mm

Tecnor n.v./s.a.  
Westvaartdijk, 91 
B-1850 Grimbergen 
BELGIUM
Tel: +32(0)2 253 15 22 
E-mail: info@tecnor.be, www.tecnor.be


